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BIJEENKOMST PLATTELANDSVROUWEN

Vorige week hebben de leden van de Vordense
afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen
een drukbezochte bijeenkomst gehouden in het
Nutsgebouw, waarbij als spreker optrad de heer
Hiddink, directeur van de Rijkskweekschool te
Doetinchem met als onderwerp „Minderwaar-
digheidsgevoelens".
Spr. vertelde interessante bijzonderheden over
het ontstaan en oorzaken van een minderwaar-
digheidscomplex, welk woord vooral na 1930
veel gebruikt wordt.
Naast een minderwaardigheidsr bestaat ook een
meerwaardigheidscomplex. Het eerstgenoemde
treft men dikwijls aan bij lichamelijk onvolwaar-
digen. Ook kan het vaak liggen aan de opvoe-
ding. Men moet de jongeren niet te lang aan de
leiband laten lopen van de ouders. Na de pauze
werden er een groot aantal vragen gesteld, wel-
ke door de spreker op duidelijke wijze werden
beantwoord. De president dankte de heer Hid-
dink voor zijn leerzame causerie, waar allen zeer
van hebben genoten.
Bij de aanvang van de avond deed de presiden-
te, mevr. Pelgrum-Rietman, enige mededelingen
betreffende cursussen buiten en in de eigen af-
deling. In eigen afdeling wordt een cursus
„Van stamppot tot bruiloftsmaal" en een tuin-
cursus voor het verzorgen van bloemen en hees-
ters gehouden. Bij de kerstfeestviering zal het
bestaande zangkoortje weer dienst doen. De af-
deling zal deelnemen aan de gezamenlijke feest-
avonden op 27 en 28 november met de G.M.v.L.
en de jongeren-organisaties.

A.s. zondag 4 oktober hoopt

Dr. H. Baxtels
voor te gaan in de

JEUODD1ENST
Onderwerp van de preek:

„Jong en oud".

*

Aanvang samenzang om 9.50 uur

MODESHOW FA. VISSER
Dat ook dit jaar weer een grote belangstelling
bestond voor de modeshow van de Fa. Visser,
bleek uit de overvolle zaal Bakker, waar een
4-tal mannequins de mode voor de a.s. winter
lieten zien. Op prettige wijze verzorgde ook bij
deze show mevr. v. d. Hijt weer de toelichting.
Uit de geshowde modellen bleek dat de stoffen
bouclé, tweed en mohair deze winter zeer ge-
wild zijn.
De modekleuren der japonnen zijn blauw, groen,
beige, lila en paars. Deze tinten vindt men ook
vaak gecombineerd terug, zoals paars en groen,
wat hoogst modieus blijkt te zijn.
De japonnen hebben veelal een ronde halslijn
met kleine of grote kraag. De mouwen zijn aan-
geknipt of ingezet, doch nog steeds driekwart.
Bij de rokken werd iets nieuws geshowd n.l.
rokken met „ingebouwde" pettycoats. De cein-
tuurs zijn nogal breed.
BÜ de mantels viel vooral op de fraaie ruglijn
met de ingestikte of stolpplooien, welke laatste
door een klein ceintuurtje worden bijeengehou-
den. De bontkraag is ook dit jaar nog veel in
zwang.
De suède jasjes en de regenmantels zijn ook de-
ze winter nog zeer in de mode. Er werden verder
enkele fraaie mantelpakjes getoond, welke door
hun eenvoudige klassieke coupe opvielen.
De Italiaanse mode vonden we in deze show
meermalen terug. Zij is blijkbaar bezig de Fran-
se te verdringen. Iets bijzonders waren de mo-
hair-vesten met grote kraag in diverse pastei-
tinten.
Ook de herenmode volgt de Italiaanse richting.
Een drietal heren showden enkele kostuums,
waaronder hel gekleurde vesten gedragen wer-
den. Voor de bakvissen-mode was er op het ge-
bied van rokken, blouses, pantalons en coats
een uitgebreide collectie te zien. In het bijzonder
is de ingebouwde pettycoat wel iets voor onze
teenagers.
Ook voor meisjes is er voor de a.s. winter vlot-
te kleding, zoals Hanneke Koerselman op aar-
dige wijze liet zien.
Het slot van deze uitgebreide show werd ge-
vormd door een collectie fraaie cocktail-japon-
nen en de traditionele bruidstoiletten. De heer
H. Elbrink dankte tenslotte de medewerkenden
en bood hun een attentie aan. De heer K. Wol-
ters zorgde bij deze show voor de muzikale om-
lijsting.
De bijpassende tassen en byouterieën waren van
de Fa. Koerselman en de hoeden van de Fa.
Kroneman. De bruidstoiletten waren verzorgd
door het bloemenmagazijn Derksen.

KERKDIENSTEN zondag 4 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10 uur Dr. H. Bartels. Jeugddienst.

Onderwerp: „Jong en oud".
Kapel Wildenborch.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds, E }. Duursema.
Bediening Heilig Avondmaal.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 115 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 5 2 , — tot f 6 0 , — per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 25 sept. t.m. l okt.
Geboren: z.v. J. H. Eilander en J. Steeman.
Ondertrouwd: Gee^B}
Gehuwd: J.Dekker er^C.Achterberg; J.Brum-
melman en A. de Groot.
Overleden: Geen.

GESLAAGD
De Heer ). Lenselinlc slaagde voor de acte
hoofdonderwijzer. ^B

IEDEREEN ZS WÉG»

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

RUNDVEEKEURING „DE VVIKRSSE E.O."
Dinsdagmiddag werd bij café Eijkelkamp de
jaarlijkse rundveekeuring van de Coöp. Rund-
veefokvereniging „de Wiersse & omstreken" ge-
houden.
Voor deze keuring waren 82 dieren ingeschre-
ven. Als keurmeesters fungeerden de heren J.
Mogezomp te Lochem en D. J. Beltman te Groot
Dochteren. Arbiter was de heer E. Harkink te
Lochem.
Prijswinnaars waren: W. J. Schutte, G. J. Ban-
nink, J. W. Hilhorst, A. J. Weernink, J. W. Nij-
hoff, J. B. Mulderij, B. Arendsen Raedt, J. W.
Boeijink, J. Groot Wassink, W. J. Imenkamp,
H. J. Everink, G. B. Lebbink, J. H. Braakhek-
ke, G. Arendsen Readt, H. Lubberdink, G. Oort-
giesen.
Mw. Catacre reikte na afloop de ere prijzen uit.
De heer G. J. Bennink won de beker uitgeloofd
door wijlen major Cattacre; de heer W. J.
Schutte werd met Jeanette 5 kampioen en win-
naar van de wisselbeker; het reserve-kampioen-
schap ging naar B. Arendsen Raedt met Truus.
De secretaris van de vereniging, de heer R.
Aaten, dankte in zijn slotwoord in het bijzonder
Mevr. Catacre van de Wiersse, die ook dit jaar
weer blijk gaf van haar belangstelling, door het
beschikbaar stellen van de wisselbekers.

OOK IN SEPTEMBER TROK DE
8 KASTELENTOCHT

Hoewel de officiële 8-kastelentocht, welke door
V.V.V. wekelijks georgajniseerd werd, met
augustus zijn beëindigd, komen er af en toe nog
groepen, die deze fraaie tocht willen maken.
Zo maakten 45 leden van de Vereniging tot Vak-
opleiding in het Boekbindersbedrijf gevestigd in
Amsterdam, welke leden in hotel Bakker alhier
hun jaarlijks congres hebben gehouden, een uit-
stapje langs de Vordense kastelen. Verder was
er een groep van 36 personen van „De Natuurr
vrienden" uit Deventer; een groep leerling-ver-
pleegsters van het St. Walburgis Ziekenhuis uit
Zutphen en nog een aantal leden van de Boe-
renbond uit Geldermalsen, welke op uitnodiging
van de B.O.G. uit Warnsveld deze tocht maak-
ten.
Al deze groepstochten stonden o.l.v. de heer H.
Folmer, die de gasten op onderhoudende wijze
bijzonderheden vertelde over de kastelen en met
hun door het rijke natuurschoon van onze ge-
meente dwaalde. Vooral de ontvangst door de
eigenaar van kasteel Den Bramel, de heer Tha-
te, was weer buitengewoon hartelijk.

VOETBAL
Het was te voorzien dat Vorden met haar ge-
havend elftal het tegen Erix moeilijk zou krij
gen. Het werd voor de geel-zwarten een 3—l
nederlaag.
Vorden was in het veld niet zoveel minder, doch
het ontbreekt de voorhoede aan een doorzetter.
Erix wist zich aanvankelijk een 2—O voorsprong
te verwerven, waaronder een fraai doelpunt uit.
een kopbal. Vorden reduceerde voor rust nog de
achterstand tot 2—l door Nijenhuis. Na de rust
werd er nogal fors gespeeld en hoewel Vorden
desondanks nog ettelijke kansen op de gelijk-
maker kreeg, bleven doelpunten uit. Toen Erix
er 3—l van maakte, was het met Vorden ge-
beurd.
Vorden a behaalde haar tweede overwinning in
de hoofdklasse en won met liefst 14—3 de derby
tegen de a-jeugd van Ratti.
Vorden B deed het wat^^er dan vorige week.
Zij verloor weliswaar vHF Zutphen a, doch nu
slechts met de cijfers 5—3. Vorden c doet het
blijkbaar ook dit seizoen weer uitstekend en
won thuis van Brummense Boys a met 5—1. De
d-junioren ondergingen in Wichmond de vuur-
doop en boekten direct^^een flinke 13—O ne-
derlaag. Alle begin is, d^Bvoor de junioren, nu
eenmaal moeilijk.
Voor a.s. zondag staat voor de senioren alleen
de wedstrijd Vorden II—Ruurlo III op het pro-
gramma. De reserves zullen nu volledig kunnen
verschijnen en daarmee de kans op de eerste
puntjes vergroten.
Alle junioren elftallen zijn ook weer in actie.
Vorden a gaat zondagmorgen op bezoek bij Nee-
de b en moet hier toch zeker een gelijk spel
weten te behalen.
Vorden b krijgt het ongetwijfeld in Zutphen
moeilijk tegen Be Quick b. Zaterdagmiddag
voetbalt Vorden c thuis tegen de Hoven b wat
een spannende wedstrijd kan worden. Tenslotte
speelt Vorden d eveneens thuis en wel tegen
Voorst c. Wanneer de nederlagen kleiner wor-
den, is de jongste generatie op de goede weg en
daar is zaterdag wel kans op.

UITSTAPJE PERSONEELSVERENIGING
ZUIVELFABRIEK

Vorige week maakte het personeel van de zui-
velfabriek met hun echtgenoten een uitstapje.
Om half zeven 's morgens vertrok men in twee
bussen. Bij het Kalfje in Utrecht werd de eer-
ste koffiepauze gehouden. In Hellevoetsluis wer-
den de bussen verlaten en stapte men op de
boot voor een tocht naar de Deltawerken, waar
zeer veel van werd genoten.
In Rotterdam gebruikte men de lunch en had
men een uurtje tijd om te winkelen. Tegen 4
uur vertrok men naar Den Haag, waar de mi-
niatuurstad Madurodam werd bezocht; een al-
leraardigste belevenis. Op de terugweg werd
in Klarenbeek gedineerd en maakten velen een
dansje. Om half twaalf was men in Vorden te-
rug, zeer voldaan over deze mooie reis.

BIOSCOOP
Zondagavond vertolkt de zo geliefde jonge ac-
trice Romy Schneider de hoofdrol in de film
Liebelei. Deze film speelt in Weenen, in de tijd
dat de walsen van Strauss beroemd werden en
de cavallerie-officieren de harten van jonge
vrouwen veroverden. Toch is het niet enkel vro-
lijkheid wat deze film brengt; als een der of-
ficieren sterft na een duel, blijft Christine
(Romy) achter, overmand door verdriet. Haar
vader weet echter de juiste toon te vinden om
Christine weer met nieuwe levensmoed te ver-
vullen. Romy Schneider speelt deze rol, zoals
alleen zij dat kan.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
uoor slechts 6 cent per week!

U mag gezien worden
van alle kanten

Wintermantels

Japonnen

Kijkt u in onze kollektie's.
Heus meer keus.

Visser, Vorden
R.K. BOERINNENBOND

In zaal Schoenaker hield de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" haar eerste vergadering van het
nieuwe seizoen ter bespreking van het a.s. win-
terprogram. Mevr. Schoenaker-Smit, onder
wier leiding deze eerste bijeenkomst stonl, kon
naast een groot aantal leden eveneens in 't bij-
zonder welkom heten, de nieuwe pastoor en le-
vens Geestelijk Adviseur der vereniging, de
Z.E. Pastoor A. Bodewes o.f.m. Zij sprak de
hoop uit, dat de ontwikkelingsavonden evenals
andere jaren weer trouw bezocht zouden wor-
den. In november volgt een lezing over „Hoe
ben ik een goede gast en goede gastvrouw", in
december de St. Nicolaasavond met eventueel
film, in januari de jaarvergadering met versla-
gen secretaresse en penningmeesteresse en een
spreekbeurt door de Geestelijk Adviseur over de
Moderne Liturgie, in februari een lezing over
„Afrika" eventueel in combinatie met ABTB en
JBTB, in maart e-en avond, waar de „aanleg
van de bloementuin" wordt besproken, in april
een lezing over „Nieuw materiaal voor vloer-
bedekking, wandbekleding, gordijnstoffen etc."
(schoonmaak). In de tweede helft van novem-
ber zal nog een praatavond worden georgani-
seerd over de Diepvrieskluis, terwijl bij voldoen-
de deelname zal getracht worden enkele cursus-
sen te organiseren.
Verv orden een tweetal leden uitgeloot
voor de te volgen cursus op „Ons Erf" te Berg
en Dal (Nijmegen). Dit is de cursus voor ge-
huwde leden. Eveneens werden een tweetal on-
gehuwde leden uitgeloot voor de te volgen cur-
sus.
Pastoor A. Bodewes hield vervolgens een korte
toespraak ter kennismaking, waarbij hij mot
vreugde constateerde, dat de geest in de ver-
eniging uitstekend was. Spr. zou trachten de
afdeling met adviezen en raadgevingen ter zijdo
te staan en door het geven van enkele spreek-
beurten de band tussen G.A. en vereniging hech-
ter te maken. Nadat de voorzitster nog dank had
gebracht voor de hartelijke en opwekkende
toespraak van pastoor Bodewes werd deze ge-
animeerde bijeenkomst gesloten.

RATTI-NIEUWS
De Ratti-ploeg heeft tot nu toe weinig geluk
gehad in de competitie en ook nu weer verloor
men van een heus niet sterkere tegenstander,
n.l. in Beltrum van Vios I met l 1. Doelman
Hartman verrichtte, evenals verleden week,
weer prachtige saves, maar de voorhoede be-
schikte over te weinig schotvaardigheid. Tol ^
minuten voor de rust was de stand nog dubbel
blank, maar hierna begingen enkele spelers ( e n
fout en in no time waren er twee doelpunten
gescoord, waarmee de rust inging.
In de tweede helft was Ratti veelal sterker. De
Ratti-voorhoede schoot keer op keer op de Vios-
veste, maar het wilde maar niet lukken. Her-
haaldelijk brachten paal of lat redding voor de
thuisclub. Vios slaagde er in nog twee doelpun-
ten aan de score toe te voegen. Rutgers wist op
verdienstelijke wijze met een gaaf doelpunt de
eer voor Ratti te redden, zodat het einde kwam
met een 4—l zege voor Beltrum.
Ratti a stelde enigszins teleur door thuis met
grote cijfers (3—14) te verliezen van de plaats-
genoot Vorden a. Het feit, dat Vorden over veel
grotere spelers beschikte zal hier zeker niet
vreemd aan zijn.
Ratti b speelde thuis tegen Hummelo en Kep-
pel a en won op verdienstelijke wijze met 5—1.
A.s. zondag is het eerste vrij i.v.m. de inter-
land-wedstrijd Nederland- België. Ratti a speelt
haar tweede wedstrijd in de hoofdklasse legen
K.D.C, a te Lochem. Dat is een lastige uitwed-
strijd, waarbij allen zich volledig moeten geven.
Ratti b speelt zaterdag thuis tegen een onbe-
kende tegenstander n.l. Sp. Doesburg d. Het ter-
reinvoordeel zal de Ratti-jongens misschien de
overwinning doen bezorgen!

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor alhier en het daaronder be-
horende ambtsgebied werd gedurende de maand
september ingelegd voor ƒ 45.152,37 en terug-
betaald ƒ 58.512,92.



Huldiging der zilveren jubilarissen Ds. Jansen
en koster Rozie.

Op grootse wijze zijn woensdagavond in de
stampvolle kerk der Herv. Gemeente de beide
zilveren jubilarissen Ds. Jansen en koster Rozie
gehuldigd. Eerstgenoemde herdacht zijn 25-jarig
ambtsjubileum, terwijl de heer Rozie en diens
echtenote het feit herdachten dat zij 25 jaar ge-
leden het kosterschap van de kerk aanvaardden.
Hot kerkgebouw was door de schoolkinderen op
feestelijke wijze met zeer veel bloemstukken
versierd. Tot de aanwezigen behoorden het col-
lege van B. & W., de gemeentesecretaris, Ds.
Duursema, Geref. predikant alhier, de oud-pre-
dikant Ds. Rijnders uit Amsterdam, pastoor Bo-
déwes en de kapelaan van de Parochie Vorden-
Kranenburg, kerkbesturen en besturen van ver-
schillende verenigingen op kerkelijke grondslag.
Ds. Langstraat was verhinderd wegens een tele-
visie-uitzending. Ds. Van Zorge leidde deze bij-
eenkomst. Door de zeer originele wijze waarop
hij dit deed, werd het geen „stijve" avond, maar
een van bijzonder prettige aard.
Nadat hij de beide jubilarissen met hun gezin-
nen had binnengeleid en deze op een met bloe-
men versierd podium voor de kansel hadden
plaatsgenomen, opende hij de avond met gebed
en gemeenschappelijke zang.
Vervolgens hield hij een korte inleiding, waarin
hij dit feest als een familiefeest zag, een feest
voor alle inwoners van Vorden, dat in de kerk
gehouden wordt omdat men anders de belang-
stellenden niet had kunnen bergen, en voorts
omdat het werk van de beide jubilarissen voor
een groot deel in het kerkgebouw ligt. Beiden
hebben liefde voor hun werk, dat hen geheel
opeist.
Daar de koster de oudste rechten heeft, werden
hij en zijn echtgenote het eerst in de huldiging
betrokken.
De president-kerkvoogd, de heer J. Wechgelaar,
wees er in zijn toespraak op dat het werk van de
koster niet zozeer in de openbaarheid treedt. Als
de gemeente weg is, begint uw taak. En die taak
deed u goed, met toewijding en trouw. Trouw
is in deze gehaaste wereld een schaars artikel.
Hij bracht hem namens de gemeente dank en
wenste hem en zijn echtgenote nog vele goede
jaren toe. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan
van een enveloppe met inhoud.
De heer Geerken sprak de jubilaris hierna toe
namens de jeugdraad en offreerde een envelop-
pe met inhoud.
Mej. M. Norde overhandigde namens de Zon-
dagschool een prachtige fruitmand en was blij
dat de school hem iets kon aanbieden in ruil
voor de bewezen diensten. Nimmer was u of uw
vrouw iets te veel. Ds. van Zorge sloot de rij
met een hartelijke toespraak, waarin hij sprak
over de liefde voor het werk dat het echtpaar
Rozie bezit, over de goede orde op zaken en de
uitstekende verzorging van de kerk. Daarbij her-
dacht hij ook dankbaar de vele kopjes koffie,
waarvoor de kostersvrouw heeft gezorgd. Hij
bood mede namens Ds. Jansen de koster een
doos sigaren en diens echtgenote een doos bon-
bons aan, en hoopte dat zij hun werk nog vele
jaren met liefde zouden mogen verrichten.

Huldiging; Ds. Jansen.
Hierna was „het tweede slachtoffer" zoals Ds.
van Zorge de jubilaris Ds. Jansen noemde, aan
de beurt. Als hoofd van de gemeente Vorden
sprak burgemeester van Arkel, die er op wees
dat de stampvolle kerk een bewijs was dat de ju-
bilaris bij zijn gemeenteleden en in Vorden ge-
zien is. Als voorzitter van diverse verenigingen
heeft het gemeentebestuur vele besprekingen
met u en het is u steeds erkentelijk voor uw
waardevolle adviezen en uw begrip voor de fi-
nanciële moeilijkheden van de gemeente. Wij
hebben beiden ons hart verpand aan Vorden, al-

dus de burgemeester, en hoopte dat do jubilaris
tot aan zijn emeritaat hier predikant zou blij-
ven. Hij besloot zijn toespraak met de wens dat
hij nog vele jaren zijn zegenrijk werk mocht
voortzetten. Ook feliciteerde hij de andere jubi-
laris, de heer Rozie en zijn echtgenote, met hun
25 jarig jubileum.
Hierna kwamen de afgevaardigden van verschil-
lende besturen aan het woord, die zich dikwijls
op zeer geestige wijze van hun taak kweten.
Gebrek aan plaatsruimte belet ons om alle toe-
spraken te vermelden. We volstaan met mede
te delen dat de heer Scholten sprak namens het
bestuur van Irene, de heer A. Mennink namens
de Chr. school en de Kapelcommissie in de Wil-
denborch, de heer Zeevalkink namens het be-
stuur en personeel van de Chr. school 't Hoge,
mej. Norde namens de zondagschool, Ds. Duur-
seman als collega en predikant van de Geref.
Gemeente, Pastoor Bodéwes namens de r.k. pa-
rochie Kranenburg-Vorden, mevr. Vögtlander
als woordvoerster van de Bejaardenkring, de
heer Zw. Regelink als bestuurslid van de Zen-
dingscommissie, de heer Geerken namens de
jeugdraad en Ds. Rijnders uit Amsterdam als
vriend en oud-predikant van Vorden. Velen lie-
ten hun woorden vergezeld gaan van een ca-
deau.

Aanbieding geschenk der gemeente.
Op Ds. van Zorge rustte tenslotte als laatste
spreker de taak om het geschenk van de ge-
meente-leden e.a. aan te bieden.
Alvorens hij hiertoe overging wees hij op alles
wat zich in de voorafgaande dagen rondom dit
jubileum en het 25-jarig huwelijksfeest van Ds.
Jansen en echtgenote had afgespeeld. Wij allen
kunnen met elkaar zeggen dat wij van u en uw
gezin houden, omdat jullie zijn, zoals jullie je
voordoen.
We hebben zeer veel waardering voor uw per-
soon en voor uw werk. Hij herinnerde aan de
herdenkingspreek van ds. Jansen j.l. zondag ge-
houden, waarin deze het fijn vond dominee te
/ijn. We hebben met dankbaarheid en ontroe-
ring vernomen dat u het blijde geheim van het
dominee-zijn kent. Hij hoopte dat de jubilaris
met zijn gezin nog lang in de Vordense gemeen-
schap mocht vertoeven en tot zegen mag zijn.
Nadat de aanwezigen hem staande Gez. 263
vers l en 5 hadden toegezongen, sprak Ds. van
Zorge over het geschenk dat de gemeente wilde
aanbieden. Er is niet gecollecteerd, doch alleen
gevraagdjtfts te brengen. Spontaan hebben ve-
len daa^B^ gehoor gegeven en zodoende een
bedrag van ƒ 1250.— bijeengebracht, hetgeen hij
de jubilaris namens de gemeente onder couvert
aanbood. Het couvert was voor deze gelegen-
heid voorzien van een fraaie tekening, vervaar-
digd door de jeugdige Karin Aartsen.
Ondank^kn spreekwoordelijke Rotterdamse
nuchternlw, bekende Ds. Jansen in zijn dank-
woord, dat hij toch ontroerd was door zoveel
spontaniteit, hulde en de aangeboden geschen-
ken. Ook thuis had hij reeds tientallen bloem-
stukken en andere geschenken ontvangen. Hij
was hiervoor heel erg dankbaar. Een bijzonder
woord van dank bracht hij aan Ds. van Zorge
voor de organisatie van deze herdenking, welke
men tot voor kort zo zorgvuldig geheim had
weten te houden. Hij dankte de verschillende
sprekers en hoopte, gedragen door Gods barm-
hartigheid, verder te bouwen aan de gemeen-
schap. Tenslotte bracht hij ook dank namens
het echtpaar Rozie voor de aan deze gebrachte
hulde.
Rest nog te vermelden dat deze avond werd af-
gewisseld met zang van een kinderkoortje en
met een tweetal sonates gebracht door Karel
Wolters (fluit) en D. Wolters (orgel).

BABYDERM
Complete Babyderm-Set met Doktersboek en
voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep

BR^k • ^^ * mm

B a byve r zorg g n g
DUIVENVERENIGING IN OPRICHTING

In Vorden zijn veel duivenbezitters, die lid zijn
van verenigingen in Zutphen en Hengelo G. Men
wil nu proberen een zelfstandige vereniging in
Vorden op te richten. Daar een duivenvereni-
ging steeds grote onkosten moet maken, wil
men binnenkort een collecte houden om zodoen-
de aan de nodige gelden te komen. We wen-
sen de heren gaarne succes.

MOOIE PRIJS IN VEILIG VERKEERSRIT
Onze plaatsgenoot, de heer G. Seesing, heeft een
derde prijs gewonnen in de rubriek: auto's en
bestelauto's, tijdens de Veilig Verkeersrit, welke
de actie „Rijdt Veilig" van de afdeling Zutphen
heeft besloten. Deze actie ging uit van het dis-
trict Achterhoek.

Esso Speciaal
bij olieverwarming
de betere haardolie

Alleenverkoop:

oliehandel A. de Jonge
Telefoon 1346

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

TINNEROY
in effen en gebloemd

Prachtige kleurencombinatie's
90 breed, per meter f 5.95 en f 6.95

•
A.s. woensdagavond

worden deze stoffen geshowd.

HL LUTH
Nieuwstad 4 Vorden

Onder auspiciën van de

Nederl. Huisvrouwen Voorlichtingsdienst
organiseren de firma's

H. Luth, Nieuwstad 4,
en

R. J. Koerselman,
Burg. Galléestraat 12,

wederom een

Mode- en Huishoudshow
op a.s. woensdag 7 oktober in
zaal Bakker. Aanv. 7.45 uur

Er wordt u o a. getoond:

door mannequins
Breimodellen van Spoeltjeswol

alsmede
Tinneroy voor dameskleding

Tevens de volledige kollektie
„TOMADO" huish. en elektrische
artikelen, alsmede Snelkookpan-
nen, „KAT" emaille artikelen en

de Brabantia Trio.

Gratis toegang
(Toegangskaarten bewaren, ze hebben

waarde!)

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar
bij de onderstaande firma's:

H. Luth, telef. 1396

R. J. Koerselman tei.1364

link voor uw Rijbewijs
Sy nagojrestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Ver. VEILIG VERKEER

Filmavond
op dinsdag 13 oktober.

Verkrijgbaar: mooie
INMAAKANDIJVIE
H. G. Breuker,

't Enzerink.

Te koop ruim 3 are
mangelwortels.
H.Broyl, Rietgerweg4
Warken.

Gevraagd 15 a 20 mud
A A R D A P P E L E N
(Noordelingen).
Brieven onder letter A
aan het bureau van dit
blad.

Te koop zware houten
SCHOTJES, oa. te
gebruiken op varkens-
schotvloeren (droge,
warme ligging).
Komenook voorandere
doeleinden altijd van
pas en kosten slechts
één gulden per stuk.

* Beltman
Boslaan 13,
Warnsveld

Te koop elektrische
porn p-installatie

Te bezichf'gen dage-
lijks in de Chr. Land-
bouwhuishoudschool,
Het Hoge 41, Vorden.
Uits lui tend schrifteli jke
aanbiedingen, voor 10
oktober

Er is maar één
CONTACT!

Toom BIGGEN te
koop. A J. Aalderink
Veldwijk C 85

Toom B I G G E N te
koop. H. Steenblik,
Hackfort.

5 B I G G E N te koop
bij Wuestenenk,
op „Wuestenenk",

Hackfort.

Te koop toom zware
BIGGEN
H. Batgeman,

Veldwijk C 93

Toom zware BIGGEN
te koop bij G. J. Klein
I k k i n k , „Blokhuis",
Wildenborch. N.o.z

Te koop 10 zware
BIGGEN.
J. J. Spithoven, D 4 l b

BIGGEN te koop.
G.J.Eijerkamp. B 35

BIGGEN te koop.
H J. Memeliok,
Linde E 8.
Te koop een zg.a.n.
UITTREKTAFEL.
G. J. Maalderink,

Almenseweg C 139

Te koop een KOOK-
KACHEL en een

MEISJESFIETS,
beide in goede staat.
A. Wiggers, Smederij
Linde.

Steeds meer dames
dragen

£if>elle

elastic kousen
Ze geven steun en zijn
medisch verantwoord.
100% nylon f 12.50

* gladder buiten-
oppervlak

* voeten bad-fris

* eigen pasvorm

* elke beenlengte

* elke prijsklasse

f3.25, f2.95, f 1.95

Crêpe nylons f 3 75

H. en W.
Textiel Vorden

H.H. Bromfietsberijders.

Koopt een
leren jas
wanten

• mutsen
enz. enz.

Laat de rheumatiek
verre van U.

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Noorse
TRUIEN en

PULLOVERS

Noorse
SOKKEN en

KOUSEN

firma
MARTENS

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

WINTER-

in een nieuw as-
sortiment.

Vesten, Jumpers
en Rokken

in leuke modellen
en nieuwe mode-
kleuren.

•
Komt u eens kijken!

LOOMflN
Vorden, Tel. 1231

KLEUTERFIETS ge-
vraagd; 5—7 jaar.

Nieuwstad 47



Ds. en Mevr. Jansen
willen gaarne, ook via
ons „Contact" hun har-
telijke dank betuigen
voor de vele bloemen
en de vele cadeau's, die
wij ontvingen.
Wij willen ook allen,
dieaan hetgrote cadeau
meewerkten, heel har-
telijk bedanken. Wij
zijn diep onder de in-
druk van zoveel spon-
tane huldiging.

Voor de vele blijken
van hulp en deelne-
ming, ondervonden bij
de ziekte en het over-
lijden van onze geliefde
man en vader, betuigen
wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

Fam. Wonnink
en Voskamp

Vorden,,.De Poeiert"
C 113.

Hiermede betuig ik
mijn hartelijke dank
voor de zeer vele be-
wijzen van belangstel-
ling en medeleving,
ondervonden bij de
ziekte en het overlijden
van mijn dierbare echt-
genote

Gerarda Meijer
geb. Balvert

en voor de hulp en
steun van Dr. Lulofs
Zr. Stoop en Zr. Lan-
geler.

A, J. Meijer

Vorden, sept. 1959.
Nieuwstad l

Maandag 5 oktober

Tandarts Hylkema

géén spreekuur

B.za. nette WERK-
STER voor 2 a 3
ochtenden in de week.
Adres te bevragen

bureau Contact.

B.z.a. een M E I S J E
voor enkele hele of
halve dagen per week
Adres te bevragen

bureau Contact.

Onderw.es vraagt on-
gemeubileerde ZIT-
SLAAPKAMER, met
warme maaltijd.
Brieven onder nr. 17
bureau van dit blad.

Gevraagd in dorp
Vorden zit-slaap-
kamer voor een dame,
met stookgelegenheid.
Brieven onder no. 10
advert. bureau te Slaa.

Correspondentie-club

JLllCK

Zoekt U vrienden of
een huwelijkspartner?

U slaagt bij ons!

Inlicht:: Postbus 421

DAMES

Zaterdag 10 oktober a.s. hopen onze Q
geliefde ouders, behuwd- en groot- /

X
X
X

ouders

D. Klein Bramel
en

W. G. Klein Bramel-Jansen

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de U

i . wens van hun dankbare kinderen, be- Q
n huwd- en kleinkinderen,
vf W
Q Vorden, oktober 1959.
H „Laanzicht", C 112

W Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 tot w
4 uur aan huis.

Diegenen, die afscheid willen nemen
van Ds. E. J. DUURSEMA, vinden
daartoe gelegenheid op as. donderdag
8 oktober, 's avonds 9 uur in Irene.

De Kerkeraad Geref. Kerk

Steunt de collecte
voor de „Duivenvereniging",
welke gehouden wordt van 5 t ./m. 10 oktober

COÖP. BOERENLEENBANK VOROEN

van 12 t.m. 17 oktober

U ontvangt een aardige verrassing.

GEVRAAGD: een flinke

jongen of bediende
in de groente- en fruitafdeling.
Bedrijfskleding vrij.

Weijenberg Supermarkt
ZUTPHEN Laarstraat 112

Wenst u
voor de komende winteravonden ge-
zelligheid en warmte, neem dan een

kokostapijt van H. en W.
Kokos is niet alleen mooi,

maar ook duurzaam en voordelig.

We hebben kokos in veel dessins en
kleurstellihgen voorradig.

Als speciale aanbieding wordt
van 4 t.m. 17 oktober

Ytfco* ferafts

Complete Woninginrichting

DAMES DRAGEN DANLONS

wandelen en winkelen...
o Ja, nylons kopen... even naar

VISSER - VORDEN
daar zijn de *"Da*» r̂>v nylons in voorraad

Hedenavond 3 oktober
DANSEN

in het Nutsgebouw te Vorden
Muziek; „The Rhythm Stars". Aanv. 7.45 u.

NEEM
GEEN
RISICO'S

NEEM
EEN

BANKREKENING

zonder geld

Alle betalingen met gesloten beurzen
door middel van een bankrekening.

Geen gevaar voor geldverlies door
diefstal of brand, terwijl de bank
bovendien een deel van Uw
boekhouding levert.

Neem Uw gemak .....
neem een lopende rekening bij de

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

VORDEN

Tevens uw adres voor alle soorten
karpetten en vloerbedekking.

PRACHT sortering

Visitetassen
Weekendtassen

Boodschaptassen
Koffers enz. enz.

Koopt Uw Koffers.
Tassen bij de man, die
ie ook repareren kan

"Wrïï!TS:lll- La"gele''. Hengelo-G.

Heden zaterdag 3 oktober
Dansen

De nieuwste
modellen en kleuren vindt u in

zijn de groenten zeer schaars en duur.
Wij kochten enorme partijen de beste uit de
beste BLIKGRO ENTEN, die wij deze week
verkopen voor :

Alles
nieuwe
oogst

Sperciebonen litersblik
Doperwten II „
Doperwten I „
Erwten m* wortelen

Appelmoes v, goudreinetten, grote pot

95 et
69 et
88 et
59 et
49 et

Grote potten meikersen op sap, sleehts 129 et

Allerhande, ons succes koekje, 250 gr» 59 et
Reklame Koffie 250 gr. 98 et
Slaolie per fles 98 et

Voor de snoepliefhebbers:
200 gram nootmelange

Weer ontvangen:
Heerlijke nieuwe vijgen

voor 47 et

250 gr. 25 et

Als extra reklame!
500 gram Hart zuurkool en een
Ant* Hunink's rookworst, samen 98 et

Nu weer gratis wassen!
Wij ontvingen weer een grote partij Pré»
Bij elke 2 pakken het derde pak gratis!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u ui te indel i jk veel meerl !
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trefkans.

aarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Marktvereniging Vorden
Bezoekt de

Grote Najaarsmarkt
op vrijdag 9 oktober a.s.

Aanvoer van rundvee, biggen, schapen, huishoudelijke-
en tal van andere artikelen.

Ruime sortering. Altijd een bezoek waard.

Speciale aanvoerpremie's v. rundvee, biggen en schapen
TIJDENS DEZE MARKT:

Speciale verloting voor Vordense ingezetenen
evenals vorig jaar geheel gratis.

Let op de post, die u vandaag de daarvoor bestemde

V

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspeciczüsf'
Dorpsstraat 4. Votden, Tel 1342

\xi

Ter gelegenheid van deze markt tevens een
Oxot.%. N

OÖ.N. te. traiYx- «v an&txc.
Hoofdprijs EEN RUND, ter waarde van f 600.—

2e prijs EEN BROMFIETS
Verdere prijzen: Vee, Huishoudelijke artikelen, Landbouw-
gereedschappen, e.d. Trekking vrijdag 9 oktober '59, nam.

3 uur in hotel Brandenbarg.

Loten verkrijgbaar bij de wederverkopers in diverse plaatsen
en bij de penningmeester, Stationsweg 18 te Vorden.

Prijs per lot f 1,- Uitgifte 7500 loten
Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. ]us. d.d. 8 aug.'59,

afd. 10, 560-126-327.



Pracht sortering

Setter Laine
Vesten en Pullovers

voor dames, heren en kinderen.

Alleenverkoop bij

L* Schoolderman

laat uw kinderen op jonge
leeftijd door een deskundige
muziekonderwijs geven.

Dit bereikt u, door uw kind(eren) te zenden

naar de

Aanmeldingen elke maandagmiddag om
4 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw,
waar ook alle gewenste inlichtingen ver-
schaft worden. „ nHet Bestuur-

Ver, voor Veilig Verkeer, VorJen

Veilig Verkeersavond
Wildenborch

op vrijdag 9 oktober a.s.
's avonds 7.45 uur in de Kapel.

^"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 4 oktober, S uur

de hartveroverende film (in kleuren)

L I E B E L E I
met: Romy Schneider - Alain Delon

Micheline Presle

Het ontwapenende spel van de char-
mante Romy maakt deze film tot de

belangrijkste romantische film
van het jaar.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
}. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

De Grote Twee
hebben besloten samen a s. vrijdag de
Jaarmarkt in Vorden te bezoeken.

Ter ere van dit feit komen wij op de
markt met onze bekende

Drentse Stoeten
Jan uut Drente.

Alleen vandaag:
500 gram rookworst 180 et

500 gram spek 85 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongeworst 60 et

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Concordia Hengelo-G.

Zaterdag 10 oktober

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: ,,De Favorita's'

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring»

Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinetles

Wij bieden :

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2 Va snipper dag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
'INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 1, Telef. 268

Nieuws van je Nieuwstad.
Vordense Tim]Wl krentebrood op
de vloer gebakken, echt lekker, f 1.—

Hierbij een rol beschuit voor 20 et
(merk naar keuze)

GEBAK-REKLAME
Ardennen gebak (amandelgebak)
werkelijke prijs 5 stuks voor f 1.—

vandaag voor 85 et

Amandel speculaas per 250 gr. 75 et
Reklamc speculaas „ „ „ 59 et

NIEUW! FRIES ROGGEBROOD
heerlijk zoet en zacht, gesneden,

per pakje 32 et

Alle bovengenoemde artikelen zijn van-
daag aanwezig in onze zelfbediening.
U kunt het zelf pakken, dus wachten
is er niet bij !

Bakker Schurink
Telefoon 1 3 8 4

Spreken in hlP Openbaar.
Zoals op een vergadering van de
Winkeliersvereniging is besloten, wordt
er dit seizoen een cuj^us gegeven over

Het spreken in Vet openbaar,
onder leiding van de heer FOLMER.

Velen gaven zich reeds als deelnemer
op. Leden, die niet op de vergadering
aanwezig waren, hebben thans nog ge-
legenheid zich op te geven vóór a.s.
dinsdag bij£de secr. de heer Luth
Nieuwstad 4.

Bestuur Winkeliersver.

Turnpakjes

Shorts en broekjes

Gymschoenen

Trainingspakken

Turngarnituren
best.uit rekstok, schommel, ringen

Onderdelen turngarni turen ook
los verkrijgbaar.

Fa. MARTENS

lord niet ivo l

welke de meeste voldoening geeft,

en zoekt u deze uit onze grote sortering.

Speeltjes wol

Scheepjes wol

Neveda wol

Leithen wol

Gratis patronen.

ƒƒ. Luth, Vorden

MJ 3 st. Spar-
toiletzeepvoor96ct

tube Spar-tandpasta

voor de HALVE PRIJS 3 5 ct

geldig r&n 1 - 8 oktober

DUBBEL zegels, DUBBEL sparen!

WINTERDRUPS
200 gram 56 • 22 *•£•!•

CHOCOLAADJES
pakje 75 - 30 zog tl»

MARIE BISKWIE roi 45 - 18 «g.i»
POEDERKOFFIE

bu»j« 60 gran>2O5 - 82 >•£•!•

JAM I di v. smaken pot 93 - 38 zógolfl

ERWTENSOEP
inhoud voor 4 borden 90 *• 36 zogels

SAMOS
aperitief wijn fles 325 "130 zegels
GEZ, VET SPEK

600 gram 125
GER, VET SPEK

200 gram 58
Haagse LEVERW.

200 gram 5O " 20 zogels

D.bb.l

11*

15 ot
9«

41ct
19 ot

18ct

65ct

25 et

12ct

10 ei
hot kookjo bij do koffio t

6ATONS
aso grwn 72 ot

Sparkruidenier: REMMERS

•

•
•

•

Ook op de Verlotingsmarkt

komt MICHIELTJE met

een grote partij ondergoed
Let op het juiste adres:

Michieltje
È

ledere vrijdagmorgen op de Vordense markt
aanwezig met een mooie sortering dames-,

heren- en kinderondergoed.

'n vlot, goed passend
model, prima afwerking
en.... oersterke stof,
die niet krimpt.

Daarom ook voor
stofjassen:

Eis met klem merk KLM, want

WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5


